
EXTENSIVO EINSTEIN – 2021  
OPCIONALMENTE INTEGRAL 

TURMA ÚNICA  
Período manhã – 7h10 às 12h50 

Período tarde – 14h20 às 20h 
Cursos de Extensão: (Período da tarde)  
 Filosofia e Sociologia     Redação    
Obras Literárias     Interpretação de Texto  
Atualidades         GeopolíVca  
Inglês            Teatro        
Música       Espaço Fitness 
AVvidades EsporVvas   

Aulas de Aprofundamento:   
Alunos que desejam cursar Medicina, 

Engenharia ou Direito sabem como é importante 
o;mizar o tempo de estudo e intensificar o 
conteúdo estudado. O Extensivo Einstein oferece 
aulas de aprofundamento voltadas para esses 
alunos, que necessitam aprimorar seus conceitos 
em determinadas disciplinas.   

  



Professores qualificados, com muitos anos de 
experiência e didá;ca excepcional, preparam 
aulas que visam acrescentar conteúdo teórico, 
ampliar a resolução de exercícios e permi;r que 
nossos alunos desenvolvam mais habilidades e, 
principalmente, segurança para enfrentar os 
ves;bulares.  

Professores  
F.Roma, Gustavo, João Lucas,  

Gula, Santoro, Rener,  
Tiago, JG e Guilherme. 

Professores  
Filipe, FH Gelfuso,  

Richard, Regalo e Olavo. 
  

Professores 
Fred, Zubra, Jefão,  

Gula, Santoro, Rener  
Tiago, JG e Guilherme.  



 

Alexandre Salomão (Gramá;ca),  
Rodrigo (Literatura e Obras Literárias) 

Willy (Interpretação de Texto) 
Camila (Redação – aulas, correções  

e plantões individuais) 

Orientação Vocacional:  
  
A orientação vocacional está a cargo do psicólogo 
Guilherme Davoli e da psicóloga Amanda 
Trivellato Ferreira.  



SISTEMA DE ENSINO 
 

Aula dada hoje,  
Aula estudada hoje! 

Não basta dizer ao 
a l u n o e s t u d e ! É 
preciso orientá-lo. 
Como?   

 

Desde as primeiras aulas, o aluno é orientado 
do melhor procedimento de estudo a ser 
adotado.   

Estudar a matéria dada pelo professor logo 
após a aula faz toda a diferença no aprendizado.  

Na aula, você entende a matéria, mas o 
aprendizado é outro estágio.  

O ciclo da aprendizagem, que é o ciclo diário 
de 24 horas, tem três etapas: aula, o estudo 
solitário e o sono.  Durante a aula o aluno 
entende, no estudo solitário ele aprende, e no 
sono ele fixa o conteúdo aprendido. 



  

Material - Alfa Rosa 
8 AposVlas-caderno   
(u;lizadas em sala de aula com resumo teórico, 
exercícios de aula, exercícios extras e orientação de 
tarefas – mínima, complementar e desafio)   
Coleção de 32 Livros Texto, com conteúdo teórico 
aprofundado das diferentes disciplinas e exercícios 
das tarefas, compreendendo diferentes graus de 
dificuldade dos diversos ves;bulares);   
2 AposVlas de Revisão (Outubro, Novembro e 
Dezembro), Revisão Enem, Provas Obje;vas e Provas 
Discursivas.  
Tabelas: Química Inorgânica e Orgânica, 
Novo Acordo Ortográfico, Verbos Irregulares 
de Inglês e Biologia  
  

 
Contém cadernos digitais, além de aulas e resoluções 
em vídeo, dos exercícios da Tarefa mínima, da Tarefa 
complementar e da Tarefa Desafio, de todas as 
disciplinas. Os alunos u;lizam e adoram o plurall.   



Sala de Estudos:  
No horário da tarde o aluno dispõe de 

ambiente adequado para seus estudos, 
inclusive com materiais complementares 
(Revistas, jornais e livros didá;cos).  

Segundas, terças, quartas e quintas, pelo 
menos, 4 professores ;tulares estarão 
disponíveis para orientação de estudo e 
acompanhamento, das 14h20 às 17h.  
  

Avaliações:  
Serão u;lizados 12 sábados e 8 domingos em 
avaliações durante o ano de 2021.  
       
4 Simulados Anglo  
8 Provas Discursivas + Redação    
4 Simulados Enem  
  



SAS - Sistema de Análise de Simulado:  
Os simulados propostos pelo Anglo são 
a co m p a n h a d o s d e u m d i a g n ó s; co d e 
aproveitamento de cada estudante, por 
disciplina. Aponta para onde seus esforços 
devem ser direcionados. Os simulados Enem 
serão corrigidos pelo TRI.  
  

Ficha de Desempenho Individual  
Você terá uma ficha de desempenho, em que se 
encontrarão todas as informações rela;vas ao 
seu aproveitamento nos simulados e/ou provas 
discursivas; assim como em redação. Tal ficha 
servirá de norte para a orientação individual de 
estudo realizada pelo professor Gula.  

Cronograma de estudo  
e orientação personalizados  
E laboração de c ronograma de estudo 
personalizado visando distribuir e dinamizar o 
tempo de estudo.  



Calendário Anual entregue no início das aulas 
Toda programação cumprida dentro do prazo no 
horário das aulas obrigatórias e revisões 
completas: 
Revisão Enem 
Revisão para provas obje;vas 
Revisão para provas discursivas 
Revisão de obras literárias da Fuvest e Unicamp 
Revisão específica de Redação  
(Unesp/Unifesp/Fuvest/Unicamp)


